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Entrevista com Lola Aronovich, dia 09 de maio de 2013

Taís - lola, na verdade, o seu nome é
Dolores Aronovich. Na pré-entrevista que
realizamos com o seu marido, ele nos infor-
mou que "lola" não é um nome bem visto na
Argentina. Então, por que você é chamada
desse modo?

Lola - Isso foi um erro dos meus pais, um
erro grave. Espero que, quando vocês forem
pais e mães, não cometam esse erro (para
a equipe da revista), que é o de chamar o fi-
lho por um nome, dar um nome oficial, mas
pelo resto da vida chamar por outro nome,
que não tem nada a ver. "lola" parece que é
apelido de Dolores, mas não sei muito bem o
que aconteceu. Eu nasci na época da ditadu-
ra argentina (1976-1983). Segundo o que os
meus pais (Nelida Maria Aguero e José Ber-
nardo Aronovich) disseram - não sei até que
ponto eles estavam falando a verdade -, não
podia chamar de "lola" porque era um nome
espanhol e também porque era considerado
um apelido; não podia dar um apelido como
nome. Eles me chamaram de Dolores em vez
de dar outro nome, como Glória - Glória se-
ria um nome legal (risos) - e passaram a me
chamar a vida toda de lola, e é ruim, né? Nos
documentos está escrito um nome que não é
chamado. Hoje em dia nem atrapalha muito,
mas também é um nome tão católico - 0010-
res é um nome tão católico, - acho que não
combina muito comigo, que sou ateia. É um
erro, mas acontece.

Paulo Renato - Dolores, você comentou
agora que é ateia, mas a sua formação inicial
na escola foi bem pautada na religião. Então,
como foi isso?

Lola - Você me chamou de Dolores? (ri-
sos)

Paulo Renato - Desculpa ... lola! (risos)
Lola - Não, tudo bem ... Não é um insul-

to, só não estou acostumada (risos). A mi-
nha criação foi muito boa, realmente foi uma
criação bem liberal, meus pais eram muito
liberais. Foi o terceiro casamento de cada
um, embora eles não tenham filhos dos ou-
tros casamentos, meu pai já tinha mais de 40
anos e minha mãe tinha - Não sei quantos,
uns 30... Sei lá! E eles eram meio hippies -
não é bem hippies - mas se você vir as fotos

da minha mãe naquela época, ela tem umas
roupas meio hippies, não quer dizer que ela
fosse hippie, mas ela andava nessa moda.
Não sei se porque a gente veio de outra cul-
tura, mas a gente não tinha muitos tabus.
Meus pais andavam nus em casa, o tempo
todo, até a gente adolescente, sem proble-
ma nenhum. A gente também andava nua
em casa. Quando chegou a hora de poder ter
parceiros sexuais, que era a idade adequada,
meus pais também nunca tiveram nenhum
problema que trouxesse namorados para
casa, para dormir no quarto. Eu já vi meus
pais fumarem maconha na nossa frente, vá-
rias vezes. Nunca foi nenhum problema. Para
mim foi muito bom, porque, fora eu crescer
com a ideia mais livre de sexualidade, de
tudo, nunca teve muitos tabus mesmo. Eles
tinham falado: "Se vocês tiverem vontade,
algum dia, de provar alguma droga, por fa-
vor, falem com a gente. Não procurem fora."
Então, como não era um tabu, não tive essa
fase de ser rebelde, de desafiar meus pais,
não era um desafio. Nunca provei nada, nun-
ca tive vontade de nada. Mas meus irmãos
experimentaram - não sei se funcionou não.
Quer dizer, se você quer deixar os filhos lon-
ge da droga, não sei se esse é o melhor ca-
minho.

Bruna - Você estava falando que é ateia,
mas nas informações que o pessoal (a equipe
de produção) apurou, você estudou em uma
escola católica, queria até ser freira. Como
foi essa ruptura de deixar de ser católica para
ser ateia? Não só deixar a religião, mas deixar
de acreditar em Deus. Que ruptura foi essa?

Lola - Na verdade, minha mãe sempre
foi uma católica relaxada. E meu pai sempre
foi ateu. Nunca vi meu pai falar nada de reli-
gião, muito pelo contrário, meu pai era bem
antirreligioso. E (a família do) meu pai era
judia, daí o meu nome "Aronovich", porque
meus avós eram ucranianos, judeus, vieram
da Rússia antes da Revolução Russa (1917)
e foram morar na Argentina. Também eram
revolucionários - acho que eles eram meio
stalinistas - (e isso) não bate muito bem com
religião. Meu pai tinha uma raiva de ser con-
siderado judeu só porque a mãe dele era ju-
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No dia da escolha dos
entrevistados da Revista
Entrevista, foi a aluna lsa-
bele Câmara que indicou
o nome da feminista e
blogueira Lola Aronovich.
Todos ficaram empolga-
dos com a indicação.

Lola Aronovich nas-
ceu no dia 6 de junho de
1967 em Buenos Aires, na
Argentina. Mudou-se para
o Brasil antes mesmo de
completar quatro anos.



Ao descobrirem que
iriam produzir a entrevista
com Lola, Caroline e Taís
foram imediatamente ao
Centro de Humanidades 1
(CH 1) falar com a profes-
sora, mas não a encontra-
ram.

No mesmo dia, a
equipe de produção en-
viou um e-mail para a
blogueira, explicando so-
bre o projeto da revista,
e aguardaram ansiosa-
mente pela resposta. Não
esperavam que Lola res-
pondesse rapidamente ao
convite.

dia, porque ele não tinha nenhuma afeição
por nenhuma religião. Acho que isso me in-
fluenciou muito. Nem eu nem meus irmãos
fomos batizados, nada disso - imagina! Aqui
no Brasil quase todo mundo é batizado, né?
-, acho que foi um erro, por um lado. Tam-
bém não posso reclamar muito de colocarem
a gente numa escola católica. A escola era a
Chapel School, que era uma escola america-
na em São Paulo. Era excelente, caríssima!
Naquela época tinha três escolas americanas
em São Paulo. Tinha uma laica e uma batista,
que eu imagino que era pior do que a nossa
em matéria de ser muito religiosa. A nossa
tinha missa, tinha padre, tinha freiras. Isso
era bem chato para uma pessoa que não era
religiosa. Mas a gente estava lá pela escola,
pelo ...

Bruna - (interrompendo) Você queria ser
freira. Você teve esse momento de ser reli-
giosa, então?

Lola - É, pois é... (pensativa) Hoje, eu con-
sigo ver de outra forma. É porque eu tive uma
professora que era freira, horrível, assustado-
ra! Era a sister (irmã) Ágatha - na escola era
tudo em inglês. Essa freira era polonesa, ela
tinha vindo direto da Polônia para nos tortu-
rar (risos). E ela torturava mesmo. Preconcei-
tuoso falar isso, mas ela parecia uma nazista,
sabe? Ela tinha "oclinhos" assim, (fala apon-
tando para os olhos, demonstrando o forma-
to dos óculos que a freira usava), que nem
Indiana Jones (série de filmes criada por Ge-
orge Lucas e dirigida por Steven Spielberg,
nos Estados Unidos da América) que vocês
veem aqueles nazistas, bem clichês. E eu pe-
guei essa professora - infelizmente - na sexta
série. Ela tinha a péssima fama, não só de fa-
zer todos os alunos chorarem, mas também
de bater nos alunos. Assim que o meu pai fi-
cou sabendo que ela seria minha professora,
foi falar com ela que, se encostasse um dedo
em mim, estava fora da escola. Ela realmente
nunca tocou em mim, mas tem outras formas
de fazer a pessoa chorar. Ela me humilhou -
não foi nada pessoal também, ela humilhava
todo mundo - e eu acho que tinha 13 anos.
Não sei se para conquistar as freiras, para ser
aceita ... Não sei o que foi! Coloquei na minha
cabeça que ser freira podia ser um bom ne-
gócio, o que é ridículo, não tinha nada a ver
comigo.

Mas eu tinha umas ideias meio malucas.
Primeiro, porque eu já era feminista, então
isso brigava com o meu feminismo, porque
tinha todas as ideias da Igreja Católica e de
todas as religiões - acho que todas as religi-
ões são machistas -, mas tinha essas ideias
de: "Como assim? Vocês acreditam em Adão
e Eva literalmente? Mesmo? Vocês não estão
falando assim em termo de metáfora? É isso

mesmo? Literal?" E o pessoal (da escola) fa-
lava assim: "Sim." (Ela:) "Sério? A gente veio
mesmo da costela de Adão? E Adão foi feito
na imagem e semelhança de Deus e a gente
foi feita assim como um resto?" O pessoal fa-
lava que sim, que era assim mesmo. E eu fa-
lava: 'Tá. Também é muito estranho porque
vocês estão tratando Deus como se fosse
pai, senhor, pastor. O filho de Deus também
é só homem e é loiro de olhos azuis, né? É
isso mesmo?" Então, eu questionava muito
e tinha umas ideias malucas. Eu ia rezar na
capela e eu não comia no horário de almo-
ço, porque a escola era sem i-integral - de
8h30min até às seis da tarde - então, no ho-
rário de almoço, em vez de comer, ia rezar na
capela. Eu imaginava que teria um terremo-
to, em São Paulo - imagina! - e uma estátua
da virgem ia cair em cima de mim e eu seria
imediatamente canonizada (risos). Então, ia
direto para o Céu. Eu ia virar a Santa Laia,
talvez eles usassem a Santa Dolores (em tom
brincalhão) (risos). E as freiras ficavam falan-
do que não, eu não podia ir para o Céu por-
que não era batizada e aquilo ficava: "Puxa!
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Mas eu sou uma santa!" (fala rindo) "Eu sou
uma santinha, uma menina tão pura, tão mei-
ga". (risos) "Só por esse detalhe, por não ser
batizada, eu não vou pro Céu?" E eu tornei a
vida do meu pai um inferno, porque eu fala-
va: "Pepi, a gente precisa ser batizada. Por-
que isso aí realmente tá atrapalhando meus
planos." E ser batizada com 13 anos não é a
mesma coisa que ser batizada com meses de
idade. Tem de fazer curso, acho que os pais
também têm de fazer curso e o meu pai não
tinha nenhuma vontade para isso. Então, ele
falava: "Tudo bem, filha. Manhãna (amanhã),
manhãna." Ele falava portunhol comigo, en-
tão manhãna eu ia ser batizada. E sempre
menhêne. E nunca vinha. E também eu tinha
uma ambição. Já que era para ser freira, que-
ria ser Papa, queria subir ao topo da carreira.
E as freiras falavam que não podia, não podia
ser Papa, não podia nem ser bispo. Então,
fui desistindo. Mas naquela época, que não
deve ter durado muito - não sei quanto du-
rou, alguns meses -, eu era muito católica,
arrastava meu pai para missa, meus irmãos,
fazia com que eles rezassem o Pai-Nosso, um

monte de coisa.
Paulo Renato - Lola, você disse que essa

escola era caríssima, mas nem sempre na
sua infância, pelo que as meninas (da produ-
ção) apuraram, foram com boas condições
financeiras. Vocês enfrentaram alguma crise
na infância?

Lola - É, não vou fingir que eu fui uma
menina pobre, porque não. Eu sempre tive
uma vida privilegiada, sem dúvida alguma.
Mas teve uma fase na minha infância que
foi muito marcante. A gente foi pobre, mas
durou pouco tempo. Não sei quanto tempo
durou, deve ter durado um ano, no máximo,
nove meses, oito meses. Não sei muito bem.
Meu pai sempre trabalhou com Marketing,
Relações Públicas, Propaganda e tal. Ele, na
época, pelo que eu me lembro, era Relações
Públicas do (Banco) Chase Manhattan. Ele
odiava e largou o emprego sem se precaver,
sem pensar, sem fazer um pé-de-meia, nada.
E sem saber também que quanto mais alto
seu emprego, mas difícil é conseguir outro. E
começou a demorar para elé conseguir outro
emprego e a gente, nesse tempo, teve de sair
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Um dia depois, Taís
abriu a caixa de e-mail
logo após ter acordado
e se surpreendeu ao ver
que a feminista já havia
respondido. A equipe de
produção ficou muito em-
polgada por Lola ter acei-
tado participar do projeto.

Caroline publicou no
grupo do Facebook, infor-
mando a novidade para
os outros participantes da
revista e todos comemo-
raram. A equipe de produ-
ção precisava começar as
pré-entrevistas, pois falta-
va apenas duas semanas
para entregar a pauta.



Lola aceitou fornecer
uma pré-entrevista, que
seria realizada uma sema-
na após o primeiro conta-
to. À pedido da professo-
ra, a entrevista ocorreu na
própria UFC, no CH1.

Caroline e Taís chega-
ram ao local da entrevista
1h30min antes do horário
marcado, pois estavam
muito ansiosas para conhe-
cer Lola. A blogueira prefe-
riu que a entrevista fosse
realizada na sala dela.

"Não sei se porque
a gente veio de

outra cultura, mas
a gente não tinha

muitos tabus. Meus
pais andavam nus
em casa, (...) sem

problema nenhum"
da escola, porque era uma escola particular
e não tinha como pagar. Não tinha como pa-
gar o aluguel. A gente vivia num apartamen-
to alugado no Rio, e foi morar um tempinho
com a minha tia - não sei muito bem se ela
nos expulsou, o que aconteceu -, mas che-
gou uma hora em que ela falou que não dava
mais para morar lá - sobrou para a gente ir
para um prédio que estava abandonado, um
prédio que estava quase sendo demolido,
que era de amigos do meu pai e o prédio era
muito, muito ruim. O nosso quintal dava para
um depósito de lixo, tinha barata voadora, ti-
nha besouros e era Rio 409. Naquela época,
lembro o calor do Rio. Estavam construindo
um metrô também, na (Barra da) Tijuca (bair-
ro nobre da Zona Oeste da cidade do Rio de
Janeiro), então tinha um barulho infernal, o
tempo todo. Foi uma fase bem ruim. Lem-
bro também que a gente não recebia mesa-
da, não tinha dinheiro para nada, e tudo que
eu recebia, qualquer coisinha, eu guardava.
Aquilo para mim foi marcante, porque, de-
pois daquilo, virei pão-dura (rindo). Comecei
a dar algum valor para o dinheiro e fui a úni-
ca afetada por essa crise, porque meus pais
continuaram incorrigíveis, meus irmãos tam-
bém, não estão nem aí para o dinheiro, não
guardam, gastam tudo. Meu-pai sempre foi
assim até morrer. Mas para mim, eu sou pão-
-dura até hoje, acho que foi por causa disso
na infância, que não durou muito tempo, mas
foi marcante.

Diego - Lola, você sempre foi uma mulher
que esteve à frente do seu tempo. Durante a
infância, você teve dificuldades de lidar com
outras crianças por estar, digamos, em um
patamar diferente de maturidade?

Laia - Eu fui considerada uma criança pre-
coce, porque escrevi alguns livros - que não
eram livros, seriam mais diários. Mas meus
pais me incentivaram muito a escrever, des-
de pequena, muito pequena. Naquela época
estava na moda um tal de Nothing Book, que
era o Livro do Nada. Frescura, né? (brincan-

do). Era só o livro em branco, mas sem li-
nhas, sem nada. O livro em branco que você
recebia e fazia o que quisesse. Recebi vários
livros desses e preenchi com um monte de
coisa, desenhos ... Eu tenho esses livros até
hoje, são bem legais. É bom porque a gente
lembra algumas coisas de quando era crian-
ça. Acho que quando eu tinha oito anos, o
Fantástico (programa dominical da Rede
Globo) foi na minha casa. Eles foram fazer
uma entrevista. Estavam fazendo uma re-
portagem com crianças precoces, eu recitei
um poema, essas coisas assim. (brincando)
(risos). Virei estrela lá .na escola. Nessa épo-
ca eu morava no Rio (de Janeiro). Conheci
a Glória Maria (jornalista) no Leblon. Eu era
criança e ela já era muito adulta (risos), mas
(hoje) ela tá igual! Eu tinha sete, oito anos,
impressionante! (risos). Então, não tive mui-
tos problemas.

Eu me lembro que, no Rio, a gente foi
colocada para estudar em uma escola muito
boa. Era a Escola Parque. Nessa escola, tinha
muita natureza, muitas aulas fora, junto com
mamão, com jaca, árvores. Era bem legal!
Não lembro muito bem. Lembro um instan-
te de bu//ying - não foi exatamente bu//ying
-, mas fiquei bem chateada naquela vez, que
era para levar alguma coisa de casa para a
escola e eu levei uma estátua, que era uma
estátua de madeira e era uma estátua de al-
guém - acho que era de uma mulher nua -,
mas não tinha nada, ela só estava sem rou-
pa, mas não tinha ... Mamilos, não tinha nada.
As crianças fizeram um grande escândalo
em cima disso, sabe? E as crianças pegaram
aquela estátua, passaram de mão em mão.
Para mim, aquela estátua fazia parte da mi-
nha casa, era a coisa mais normal do mundo.
Não entendi tanto escândalo, mas não tive
grandes problemas não.

Felipe - l.ola, você diz que se considera
feminista desde os oito anos de idade. De
onde surgiram essas ideias na infância?

Laia - É, eu falo isso e tem um monte de
gente - tem uma legião - que goza da mi-
nha cara por eu falar isso. As pessoas não
acreditam que alguém possa ser feminista
com oito anos de idade. Na verdade, é um
preconceito contra a infância muito grande.
Ninguém pode ser nada na infância, nada (ri-
sos). Você é uma tábula rasa e eu acho que
não é assim. Tenho uns livros, em que vejo
as minhas ideias naquela época e eu não te-
nho muita coisa para me envergonhar. Tem
coisas de: "Ele não gostou de mim" (rindo),
as coisas típicas da idade. "Ele não me deu
atenção", "eu estou tão apaixonada por ele,
e ele nada" ... Essas coisas assim. Mas, de
resto, não tem muita coisa para me enver-
gonhar. Meus pais, por serem muito liberais,
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ce•zsmente. isso pesou. Meus pais sempre
foram de esquerda - se bem que eles tinham
alguns problemas. Acho que eles eram bem
racistas, talvez até por virem da Argentina,
que não tem tantos negros, não tem tanta
miscigenação como tem aqui no Brasil. Mas
não acho que era alguma coisa que tinham
orgulho, era uma coisa que estavam tentan-
do mudar. Meu pai tinha muitos problemas
com várias coisas, da família dele. Minhas
tias também eram assim. Problemas com tra-
vestis, por exemplo - meu pai se sentia mal
quando via uma travesti na frente dele - de
ver alguma pessoa com algum defeito físico,
ele se sentia mal, fisicamente mal. Não sei de
onde veio isso, mas, para ele, era muito for-
te. Então ... Não sei ... Agora eu me perdi aqui
(risos) ...

Felipe - (interrompendo) Mas vocês con-
versavam sobre isso?

Lola - Eu me lembro de chegar lá em
casa, de vez em quando, a revista americana
Ms., que completou 40 anos, ano passado. É
a revista feminista mais antiga do mundo. Eu
estava começando a aprender inglês, lia a re-
vista e gostava - só gostava de algumas par-
tes, não dos artigos longos, porque não tinha
condição de ler aquilo, mas algumas coisas
que lia, eu gostava. Acho que eu conversava
bastante. Tem muitas coisas nos cadernos,
assim de slogans feministas traduzidos para
o português ... (interrompe para beber água)

Mikaela - Lola, com relação à adoles-
cência, que normalmente é um período em
que existe uma pressão muito grande sobre
como a mulher deve se vestir, deve agir,
deve pensar. Como foi passar pela adoles-
cência sendo feminista?

Lola - (pensativa) Pois é! Acho que eu
sempre tive muito poder por ser feminista.
Acho que foi um ponderador ser feminista
naquela época. Acho que sofri menos do
que muitas adolescentes sofrem, escapei de
boas por ser feminista. Sempre fui privilegia-
da mesmo, inclusive na questão de não ter
tantos traumas do meu passado, nem nada.
Mas uma coisa que sempre me incomodava
muito era o negócio de padrão duplo para
sexualidade. Eu comecei a minha vida se-
xual com 15 anos e ficava revoltada, porque
achava muito legal, estava querendo experi-
mentar, tive vários parceiros, e ficava indig-
nada que a minha sexualidade estava sendo
julgada por eu estar fazendo exatamente o
que os meninos estavam fazendo. Eu não en-
tendia aquilo e não aceitava. Não aceitava de
jeito nenhum ser tachada de qualquer coisa.
Quer dizer, eu respondia, não deixava bara-
to. Acho que foi tranquilo. Isso me deu mais
escolhas também. Eu evitava sair com alguns
rapazes que já sabia serem mais estúpidos.

Tive alguns traumas ...
Coloquei no meu blog, quando eu come-

cei logo, que toda mulher tem uma história
de horror para contar. Não sei se toda, por-
que não dá para falar "toda" de nada, sempre
tem suas exceções, mas realmente a gente
tem um histórico de traumas sexuais, de
ameaças, de estupros, de abusos, de passar
a mão na rua ... Tudo que é muito forte - acho
que quase todas nós já passamos por isso.
Eu também passei por isso. Acho que sobre-
vivi melhor por ser feminista, talvez.

A minha história de horror maior foi quan-
do eu estava em Búzios. A gente morava em
São Paulo, mas ia para Búzios (município da
Região dos Lagos, no Rio de Janeiro) nas fé-
rias. A gente era muito amiga do pessoal que
morava mesmo lá. E eu saí com um carinha,
de Búzios mesmo. Eu tinha uns 16, 17 anos ...
Saí com ele, que tinha mais ou menos a mi-
nha idade, e ele me levou para uma casa que
ele tinha a chave, uma casa meio vazia. Na
verdade, era a casa da Ângela Diniz (sociali-
te brasileira, assassinada pelo marido - Raul
Fernandes do Amaral Street, o Doca Street
- na década de 1970, em Búzios), olha só que
coisa! Era a casa da Ângela Diniz em Búzios,
que até hoje acho que é ponto turístico, por-
que todo mundo pergunta: "Onde é a casa
da Ângela Diniz?" Vocês sabem? (pergunta
à equipe da revista) Vocês nem sabem, né?
Vocês são muito jovens (risos). É, mas o pro-
fessor sabe (fala referindo-se ao professor
Ronaldo Salgado), certamente! Enfim; era lá
na casa da Ângela Diniz e eu transei com ele,
acabamos de transar e a porta estava entrea-
berta. Alguém veio para cama, encostou em
mim e eu senti que a mão estava meio gelada
ou algo assim. Vi alguém passando na por-
ta. Naquele momento, me levantei e falei: "O
que está acontecendo aqui?" Peguei minhas
roupas, corri para o banheiro e... Era o pri-
mo dele (do rapaz que estava com ela). Quer
dizer, era aquela velha noção machista: "Se
a mulher deu para um, ela pode dar para to- t

dos, ela não tem escolha." Bom, xinguei um
monte e sai de lá. Falei para os meus pais, foi
muito bom falar - muita gente não falaria -,

JlE também eu tinha
uma ambição. Já
que era para ser
freira, queria ser
Papa, queria subir

ao topo da carreira"
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Caroline entregou
Revista Entrevista que
nha para Lola conhecer,
projeto. Depois, felizme
te, conseguiu mais u
com o Professor Honak
Salgado.

Durante a pré-entre-
vista, um professor de
curso de Letras da UFC
entrou na sala e perqun-
tou, brincando, se Caro-
line e Taís eram filhas da
feminista. Foram diversas
risadas naquela hora.



certame e, isso pesou. Meus pais sempre
~ a de esquerda - se bem que eles tinham
a g s problemas. Acho que eles eram bem
racistas, talvez até por virem da Argentina,
que não tem tantos negros, não tem tanta
miscigenação como tem aqui no Brasil. Mas
não acho que era alguma coisa que tinham
orgulho, era uma coisa que estavam tentan-
do mudar. Meu pai tinha muitos problemas
com várias coisas, da família dele. Minhas
tias também eram assim. Problemas com tra-
vestis, por exemplo - meu pai se sentia mal
quando via uma travesti na frente dele - de
ver alguma pessoa com algum defeito físico,
ele se sentia mal, fisicamente mal. Não sei de
onde veio isso, mas, para ele, era muito for-
te. Então ... Não sei ... Agora eu me perdi aqui
(risos) ...

Felipe - (interrompendo) Mas vocês con-
versavam sobre isso?

Lola - Eu me lembro de chegar lá em
casa, de vez em quando, a revista americana
Ms., que completou 40 anos, ano passado. É
a revista feminista mais antiga do mundo. Eu
estava começando a aprender inglês, lia a re-
vista e gostava - só gostava de algumas par-
tes, não dos artigos longos, porque não tinha
condição de ler aquilo, mas algumas coisas
que lia, eu gostava. Acho que eu conversava
bastante. Tem muitas coisas nos cadernos,
assim de slogans feministas traduzidos para
o português ... (interrompe para beber água)

Mikaela - Lola, com relação à adoles-
cência, que normalmente é um período em
que existe uma pressão muito grande sobre
como a mulher deve se vestir, deve agir,
deve pensar. Como foi passar pela adoles-
cência sendo feminista?

Lola - (pensativa) Pois é! Acho que eu
sempre tive muito poder por ser feminista.
Acho que foi um ponderador ser feminista
naquela época. Acho que sofri menos do
que muitas adolescentes sofrem, escapei de
boas por ser feminista. Sempre fui privilegia-
da mesmo, inclusive na questão de não ter
tantos traumas do meu passado, nem nada.
Mas uma coisa que sempre me incomodava
muito era o negócio de padrão duplo para
sexualidade. Eu comecei a minha vida se-
xual com 15 anos e ficava revoltada, porque
achava muito legal, estava querendo experi-
mentar, tive vários parceiros, e ficava indig-
nada que a minha sexualidade estava sendo
julgada por eu estar fazendo exatamente o
que os meninos estavam fazendo. Eu não en-
tendia aquilo e não aceitava. Não aceitava de
jeito nenhum ser tachada de qualquer coisa.
Quer dizer, eu respondia, não deixava bara-
to. Acho que foi tranquilo. Isso me deu mais
escolhas também. Eu evitava sair com alguns
rapazes que já sabia serem mais estúpidos.

Tive alguns traumas ...
Coloquei no meu blog, quando eu come-

cei logo, que toda mulher tem uma história
de horror para contar. Não sei se toda, por-
que não dá para falar "toda" de nada, sempre
tem suas exceções, mas realmente a gente
tem um histórico de traumas sexuais, de
ameaças, de estupros, de abusos, de passar
a mão na rua... Tudo que é muito forte - acho
que quase todas nós já passamos por isso.
Eu também passei por isso. Acho que sobre-
vivi melhor por ser feminista, talvez.

A minha história de horror maior foi quan-
do eu estava em Búzios. A gente morava em
São Paulo, mas ia para Búzios (município da
Região dos Lagos, no Rio de Janeiro) nas fé-
rias. A gente era muito amiga do pessoal que
morava mesmo lá. E eu saí com um carinha,
de Búzios mesmo. Eu tinha uns 16, 17 anos ...
Saí com ele, que tinha mais ou menos a mi-
nha idade, e ele me levou para uma casa que
ele tinha a chave, uma casa meio vazia. Na
verdade, era a casa da Ângela Diniz (sociali-
te brasileira, assassinada pelo marido - Raul
Fernandes do Amaral Street, o Doca Street
-na década de 1970, em Búzios), olha só que
coisa! Era a casa da Ângela Diniz em Búzios,
que até hoje acho que é ponto turístico, por-
que todo mundo pergunta: "Onde é a casa
da Ângela Diniz?" Vocês sabem? (pergunta
à equipe da revista) Vocês nem sabem, né?
Vocês são muito jovens (risos). É, mas o pro-
fessor sabe (fala referindo-se ao professor
Ronaldo Salgado), certamente! Enfim, era lá
na casa da Ângela Diniz e eu transei com ele,
acabamos de transar e a porta estava entrea-
berta. Alguém veio para cama, encostou em
mim e eu senti que a mão estava meio gelada
ou algo assim. Vi alguém passando na por-
ta. Naquele momento, me levantei e falei: "0
que está acontecendo aqui?" Peguei minhas
roupas, corri para o banheiro e... Era o pri-
mo dele (do rapaz que estava com ela). Quer
dizer, era aquela velha noção rnachista: "Se
a mulher deu para um, ela pode dar para to-
dos, ela não tem escolha." Bom, xinguei um
monte e sai de lá. Falei para os meus pais, foi
muito bom falar - muita gente não falaria -,

IIE também eu tinha
uma ambição. Já
que era para ser
freira, queria ser
Papa, queria subir

ao topo da carreira"
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Caroline entregou a
Revista Entrevista que ti-
nha para Lola conhecer o
projeto. Depois, felizmen-
te, conseguiu mais uma
com o Professor Ronaldo
Salgado.

Durante a pré-entre-
vista, um professor do
curso de Letras da UFC
entrou na sala e pergun-
tou, brincando, se Caro-
line e Taís eram filhas da
feminista. Foram diversas
risadas naquela hora.



A equipe de produ-
ção ficou admirada com a
personalidade e determi-
nação da professora femi-
nista. Lola indicou o ma-
rido, Silvio Cunha, como
uma das fontes para pré-
-entrevista.

Caroline e Taís envia-
ram um e-mail para Sílvio,
explicando sobre o proje-
to. O marido de Lola for-
neceu o telefone de casa
para que a equipe ligasse,
marcando a data da entre-
vista.
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liAs pessoas não
acreditam que

alguém possa ser
feminista com oito

anos de idade.
Na verdade, é um
preconceito contra

a infância muito
grande" v

eu fui direto para os meus pais, meu pai ficou
indignado, foi atrás, tudo ... Bom, essa foi a
minha maior história de horror. Acabou não
acontecendo nada, mas podia ter aconteci-
do. E outras historinhas, muitas ... De ser ata-
cada, mas isso quando eu já estava com 22
anos, quase na porta da minha casa em São
Paulo e um cara que eu nunca vi antes me
agarra por trás e eu caio no chão. Mas sem
pensar eu já me levantei e saí correndo atrás
dele, para bater nele (risos). Nem pensei em
ficar com medo, já fui correndo para cima,
e o cara saiu correndo também. Então, acho
que tem uma certa força por ser feminista.

'Isabele - l.ola, e como você se sente ao
ouvir a história de horror de outras mulheres?
Não você como blogueira, feminista famosa,
mas você como a Dolores, como pessoa?

Lola - Eu me sinto mal. Eu vejo cada his-
tória que chega para mim, é horrível! É hor-
rível mesmo! Tem umas que são de cortar o
coração. Você tenta criar uma casca grossa,
não se comover muito a cada história, por-
que são realmente muitos relatos que che-
gam, mas às vezes não dá, é terrível! E você
vê que as histórias são muito comuns, é o
mesmo padrão, é o mesmo roteiro para qua-
se todas elas. É aquele sentimento, depois
que aconteceu, de extrema culpa, de você se
sentir culpada, de não denunciar, é terrível!

Caroline - Laia, ainda falando sobre fe-
minismo, quando mais nova ou até mesmo
atualmente, você tem ou tinha algum ícone
feminista?

Lola -(pensativa) Olha, na época, eu gos-
tava do pessoal que escrevia a Ms... Acho
que eu já conhecia a Glória Steinem (escri-
tora e jornalista norte-americana, ligada ao
feminismo). que é a fundadora da Ms. A
Betty Friedan (norte-americana; importante
ativista do feminismo) eu também conhecia,
não lia muito os livros dela, mas conhecia.
Um pouco antes de começar o meu blog, co-

mecei a estudar um pouco mais sobre femi-
nismo. Uma pessoa que adoro, que foi muito
importante e recomendo para todo mundo,
especialmente para as mulheres, é a Naomi
Wolf (escritora feminista dos Estados Uni-
dos). principalmente O Mito da Beleza, que
acho que é revolucionário para entender,
para a gente se aceitar melhor e entender
que o nosso corpo não tem que estar dentro
dos padrões, como os padrões são constru-
ídos e para que eles são construidos. para
manter a gente como está, em uma situação
de submissão. É muito mais fácil você domi-
nar gente que não se gosta, gente que não
aceita seu corpo, que tem baixa autoestima,
do que outras pessoas. Eu li O Mito da Bele-
za. Demorei muito, né? Recomendo que ado-
lescentes já leiam O Mito da Beleza, mas eu
li quando já tinha 40 anos ou um pouquinho
antes. Mas é um livro fantástico! Hoje, tem
muitas feministas que gosto, muita gente. A
Simone de Beauvoir (escritora, filósofa exis-
tencialista e feminista francesa, 1908-1986)
não foi exatamente uma delas, porque tam-
bém demorei muito para ler, mas claro que
ela é importantíssima!

Esses dias eu me encrenquei legal, porque
falei da Germaine Greer, que é uma feminis-
ta australiana, muito importante na segunda
onda. O Eunuco Feminino (The Female Eu-
nuch) é um livro importantíssimo e eu li mais
de uma vez, gostei muito! Mas hoje não pode
falar dela porque ela virou transfóbica, come-
çou a dar declarações transfóbicas e se você
recomenda está sendo transfóbica também,
então, é melhor não falar nada. Mas eu gosto
dela, não gosto das declarações transfóbicas
dela, claro. Mas o livro em si é muito legal.

Felipe - Lola, quando você era criança, já
tinha a noção de que era diferente das outras
crianças, que era realmente feminista, ou foi
um processo natural, que você só percebeu
depois?

Lola - Eu me dizia feminista, me assumia
feminista desde os oito anos de idade, real-
mente tá escrito lá (no Nothing Book) (risos).
Então, eu me sentia poderosa (risos), me
sentia diferente, me sentia dona de mim, dig-
na de ter opiniões, de poder falar sobre o que
eu quisesse, de ter uma voz, mesmo quando
criança, isso foi muito legal.

Felipe - E o que os seus pais achavam dis-
so?

Lola - Ah, eles tinham orgulho!
Bruna - Você falou muito sobre o seu pai,

admirava muito ele. Ele, um homem dentro da
família - você tem um irmão também - mas o
pai é a figura masculina de referência na sua
vida. Ele lidava muito bem com isso, você
acha que essa liberdade dentro da sua família
a influenciou a ser uma pessoa mais aberta?



lola - É, meu pai era realmente uma pes-
soa maravilhosa, deve ser a principal influ-
ência masculina que tenho, que tive durante
toda a minha vida. Infelizmente, perdi meu
pai muito cedo. Meu pai morreu, teve um
ataque cardíaco quando eu tinha só 26 anos.
Mas sabe como é, né? Ele era feminista, tinha
muitas coisas feministas, mas acho que não
se assumia feminista e tinha muitas contra-
dições - acho que todos nós temos. Tinham
muitas contradições nele também. Ele trata-
va diferente meu irmão. Uma coisa que en-
chia o saco, muito, era horrível: o meu irmão
era irmão do meio, entre duas irmãs. Quan-
do a gente saía, ele pedia ao meu irmão para
tomar conta das irmãs, sendo que eu sou
mais velha, então não tem nada a ver. Quer
dizer, a diferença é pequena, são dois anos,
mas isso incomodava um pouco. E, também,
acho que ele chegava a bater no meu irmão,
e em mim e na minha irmã ele nunca bateu.
Mas acho que a gente foi mais fácil do que o
meu irmão, não sei.

Diego - Laia, você disse que cresceu em
um âmbito de liberdade, mas, ao mesmo
tempo, seus pais apresentavam indícios de
preconceitos. Era um ambiente paradoxal o
ambiente da sua casa por tratar desses te-
mas?

lola - Meu pai era de esquerda, ele gos-
tava de assistir ao Jornal Nacional e ficava
brigando com o Jornal Nacional (principal te-
lejornal da Rede Globo de Televisão), sabe?
Ficava comentando com a televisão, ficava
brigando (rindo). Era insuportável assistir à
televisão junto com ele, que ficava falando
com a televisão. Mas eles (os pais) eram pre-
conceituosos, não sabiam muito bem como

lidar com pessoas negras, acho que era uma
novidade para eles. Tinha suas contradições,
como sempre. Minha mãe tratava muito mal
as empregadas - a gente tinha empregada
-, minha mãe tratava muito mal, para mim,
sempre doeu meu coração.

Bruna - Isso a incomodava? Até porque
você fala que feminismo é muito mais do que
defender o direito das mulheres, é defender
várias coisas. Então, isso a incomodava na
infância, já?

lola - Muito, muito! Eu via que a minha
mãe não tratava bem nenhuma empregada.
Porque, realmente, não era só feminismo,
era aquele sentimento de querer lutar por to-
dos os fracos e oprimidos, de querer defen-
der todo mundo que estivesse passando por
alguma adversidade. Isso doía muito. Minha
mãe mudou completamente. Felizmente, mi-
nha mãe é uma pessoa melhor, muito melhor
hoje do que ela foi durante muito tempo na
vida dela. Acho que hoje ela entende os er-
ros que fez. Hoje, que está em outra classe
social, bem mais baixa, né? (risos) Ela mora
comigo ... Entende que não agiu bem. E era
sempre assim. Minha mãe humilhava empre-
gados, falava mal com os empregados, meu
pai chegava e tinha de pedir para empregada
ficar: "Não vá embora", essas coisas.

Carolina - Laia, você já sofreu algum tipo
de preconceito por ser feminista?

lola - Sim, o tempo todo. (rindo)
Carolina - E como você lida com esse tipo

de preconceito?
lola - Não é bem preconceito. Preconcei-

to, que eu digo, é que sofro certamente per-
seguição, uma trol/agem (críticas ou comen-
tários sarcásticos, irônicos, perturbadores

LOLA ARONOVICH I 15

Quando Tais ligou, foi a
própria Lola quem atendeu
ao telefone. Ela avisou que
Sílvio não estava, pois dava
aulas naquele horário; seria
melhor marcar com ele por
e-mail mesmo.

Caroline e Tais reali-
zaram a entrevista com o
marido de Lola também
na UFC. Para conseguir ser
identificado pela equipe de
produção, Silvio combi-
nou que usaria uma cami-
sa com o nome "xadrez".



No dia da pré-entre-
vista com o Sílvio, choveu
bastante de manhã. Ca-
roline ficou preocupada,
pois tinham combinado
de se encontrar com o
marido de Lola no Bosque
Moreira Campos, no CH1
da UFC. Para a alegria da
produção, o sol apareceu.

A pré-entrevista com
Sílvio rendeu ótimas histó-
rias, sendo a maioria utili-
zada no material da pauta.
Ele contou sobre as diver-
sas viagens que fizeram
e confessou que Lola era
uma excelente jogadora de
xadrez.

pela Internet) muito grande, na Internet. Tal-
vez as pessoas tenham uma outra percepção
de mim, por eu me assumir feminista. Tem
vezes que vou para algum congresso, para
alguma palestra que vou dar e as pessoas
já falam: "Puxa! Eu não pensei que sua voz
ia ser tão ..." - não sei nem como é a minha
voz, mas não é uma voz forte, dura, é uma
voz mais macia, não sei. Mas eu não chamo
isso de preconceito. É só que as pessoas têm
uma visão diferente.

Isabele - Mas alguma coisa já te fez recu-
ar? Já te deixou com muito medo, muito ...

Carolina - (interrompendo) E até com
vontade de desistir, talvez, de ser feminista?

Lola - Não. Outro dia - outro dia não, foi
ano passado, começo do ano passado - uma
professora, colega minha, ao ficar sabendo
de algumas das ameaças e tudo ... Em janeiro
eu fiz um B.O. (Boletim de Ocorrência); - tive
de ir para delegacia porque as ameaças es-

não fazem isso só com feministas, certamen-
te fazem com pessoas de movimentos ne-
gros, de movimentos LGBT (lésbicas, gays,
bissexuais e travestis) e tudo. A intenção de-
les é calar, é aterrorizar, por isso tanta gente
na Internet tem medo de pôr as caras, de pôr
a foto, de usar o nome real. Tanto que, se
você usa um nome de mulher, você já sabe
que vai ser alvo de muito mais abuso verbal
na Internet do que se você tiver um avatar
masculino. Mas não vou mudar! Eu não po-
deria mentir, não poderia fingir ser uma outra
personagem. Eu sou muito eu! E eu sou mui-
to previsível, sou muito clichê mesmo, sabe?

Bruna - Você se sente protegida?
Lola - Protegida não, porque realmente

se tiver um louco - que a gente sabe que tem
alguns, né? - eles seriam capazes de, mui-
to fácil, fazer alguma coisa comigo, na rua...
Em casa eu me sinto bastante protegida,
sim, mas estou em uma faculdade pública,

tavam meio fortes demais. Então, ela falou:
"Mas porque você continua?". E eu falo: "Por
que eu vou parar? Vou me calar por causa de
um grupo? Eu estou certa, não estou fazendo
nada de errado! Estou lutando por direitos
humanos, direitos básicos, de cidadania, não
tenho nada que recuar." Às vezes, a gente
fica querendo fechar o blog, mas por pregui-
ça, porque é cansativo mesmo escrever todo
dia. É muita coisa, você gasta muito tempo,
muita energia. Mas não por causa dos ... Eles
tão mandando ameaça direto, falando que -
eu não sei como, mas eles têm meu telefone
de casa, eles têm meu endereço de casa. Eu
pensava que eles só tinham meu endereço
da faculdade. Ficam mandando para mim,
como ameaça, assim: "A gente sabe onde
você mora. A gente vai te visitar logo, talvez
amanhã. Vai te estuprar, vai te cortar em dez
pedaços, vai estuprar toda a sua família" ...

Bruna - (interrompendo) Esse B.O. que
você fez foi dirigido a um grupo específico?
Foram a essas pessoas que estavam ligando
para você?

Lola - É porque é tudo anônimo, é com-
plicado. Eu sei de que grupo eles são. Mas é
tudo anônimo. Tem grupos muito preconcei-
tuosos, de extrema direita, na Internet, que

qualquer um pode entrar em uma sala, com
revólver, sei lá. Mas tento não pensar nisso,
tento pensar que não vai chegar a esse ponto
- se bem que durante muito tempo eu pensa-
va que eram só ameaças vazias, que no fun-
do ninguém fazia nada, mas a Polícia Federal
pegou dois líderes masculinistas santos, que
são dois dos meus maiores inimigos. Pega-
ram eles, a Polícia Federal investigou, pegou
os dois em Curitiba, eles estão presos desde
março do ano passado (2012) e foram con-
denados a seis anos e meio de prisão. E eles
tinham ameaçado várias pessoas, não só eu,
mas o deputado federal Jean Willis (do PSOL
do Rio de Janeiro), por ser homossexual, vá-
rias celebridades também. E eles tinham um
site horroroso, em que eles falavam as piores
coisas, de legalização do estupro, defendiam
o estupro corretivo para lésbicas, superracis-
ta, homofóbicos, "mate um negro hoje", as
piores coisas possíveis. Colocavam foto de
pedofilia também, defendiam que só é pe-
dofilia quando é com homossexual, menina
de oito anos com homem hétero não é pedo-
filia, "Você tá instruindo a menina". Coloca-
vam fotos, horrível! Colocavam todo tipo de
foto que era para angariar o máximo de ódio
possível. Começaram a colocar fotos até de
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animais mortos, de cachorro sendo estupra-
do, até para cutucar mesmo o pessoal de di-
reitos dos animais. Aquilo viralizou mesmo,
teve 75 mil denúncias na safernet (associa-
ção não-governamental, sem fins lucrativos,
que visa promover os Direitos Humanos na
Internet) e, finalmente, eles foram presos.

Carolina - O que o seu marido, o Sílvio,
acha dessas ameaças que você recebe na In-
ternet? Ela participa dessa vida também? Já
que foi ele quem a ajudou a criar o blog.

Lola - É, ele não gosta (risos). Eu nem falo
para minha mãe também - "tadinha" (risos).
Não, ele não gosta, pede para eu me afas-
tar mais, porque ficar falando desses caras,
né? São todos loucos mesmo. Mas não tem
jeito! Mesmo que eu não falasse deles, eles
falariam de mim. Eu tenho um blog feminista
muito ... Quer dizer, é o maior do Brasil, en-
tão, eles não conhecem nada no feminismo,
conhecem uma feminista ou duas. Eles co-
nhecem eu e a Sola nas, a Valerie Solanas,

engraçado, eu pergunto assim: "Como que
foi? Como que a gente se conheceu?" Ele
fala: "Bom, eu ganhei o peão e aí..." (risos)
Então ele se lembra do jogo, ele se lembra
da partida mais do que outras coisas. Foi um
fim de semana e, durante cada intervalo du-
rante as partidas, a gente conversava. Eu me
lembro que ele, no sábado, estava de barba.
E eu nunca gostei de homem com barba, é
óbvio que eu não vou falar nada para uma
pessoa que eu acabei de conhecer! Mas, no
dia seguinte, ele apareceu sem barba, obvia-
mente sem eu ter falado nada. E a gente foi
conversando também no domingo ... Eu o vi
conversando também com outras mulheres,
outras jogadoras. E eu acho que eu tive que
tomar um pouquinho da iniciativa também,
eu dei umas indiretas, eu tinha ouvido ele fa-
lar com umas pessoas que ele ia ao cinema
com elas depois do jogo. Eu falei: "Então, eu
também gostaria de ir ao cinema, mas eu não
fui convidada". Essas coisas (nesse momen-

"Acho que eu sempre tive muito poder
por ser feminista. (...) Acho que sofri
menos do que muitas adolescentes

sofrem, escapei de boas por ser feminista"
que, segundo eles, é um grande ícone do fe-
minismo, e ela era uma maluca. Só ouvi falar
nela, não por ser feminista, mas porque ela
atirou no Andy Warhol (empresário, pintor e
cineasta norte-americano, maior expressão
da Pop Art - 1928-1987), só por isso - tem
um filme sobre isso. Mas eles juram, o pes-
soal que é antifeminista jura que ela foi uma
grande influência no feminismo e continua
sendo uma grande influência hoje, o que é
ridículo! Ninguém, nunca, apoiou alguma
coisa que a Solanas fez, tadinha!

Diego - Lola, e como você conheceu o
Sílvio? Como foi esse encontro na sua vida?

Lola - Bom, eu jogava xadrez, tinha co-
meçado a jogar xadrez fazia pouco tempo
e eu já estava participando um pouquinho
do Clube de Xadrez de São Paulo, onde eu
morava e (era) o primeiro torneio forte de
xadrez que eu fui jogar e eu conheci o Síl-
vio. Eu não lembro muito bem, nem ele se
lembra se a gente começou a conversar um
com o outro antes da primeira rodada - por-
que a gente foi emparceirado na primeira ro-
dada, para um jogar contra o outro - ou se
a gente começou a conversar só depois do
jogo. A gente não lembra mesmo. Mas ele
era profissional, a vida dele é o xadrez. En-
tão, ele ganhou de mim bastante fácil. É até

to, todos riem). Ele: "Não por isso, não por
isso, você quer ir ao cinema? Eu não vou ao
cinema com ninguém, você quer?" E a gente
foi. Eu até lembro do filme que a gente foi
ver, que era o Susie e os Baker Boys (filme
de 1989 do diretor Steve Kloves). É um com a
Michelle Pfeiffer (atriz). E a gente não (se) en-
controu no cinema, não sei o que aconteceu.

Aí a gente foi num barzinho, perto da Uni-
versidade de São Paulo (USP), até hoje ele
lembra porque a gente pediu bolinhas de
provolone à milanesa e ele falou que foi o
maior vexame, a gente deixou todas 'as boli-
nhas lá. A gente nunca faria isso hoje, sabe,
de desperdício! Mas a gente conversou, se
deu bem. Não sei como que ele adivinhou al-
gumas coisas da minha vida. A gente estava
falando de esportes - (pensando) imagina, eu
era magra, foi vinte e poucos anos antes -,
ele falou assim: "Eu acho que você jogava
handball e era goleira". Eu: "Como assim?"
(explicando). Não é um esporte tão fácil para
chutar e, ainda por cima, que eu era goleira.
Mas eu era mesmo! E a gente começou a se
dar bem, mas, na época, eu estava namoran-
do um outro cara, que também era do clube
de xadrez, quer dizer, era um advogado que
eu conheci lá no clube de xadrez. Não estava
bem namorando, mas eu já estava com esse

LOLA ARONOVICH I 17

Sílvio também contou
que leu a Revista Entrevis-
ta que a produção entre-
gou para Lola. Ele disse
que adorou o projeto e
que sentia falta de ver, na
mídia, entrevistas em pro-
fundidade.

Lola também indicou
dois alunos do curso de
Letras da UFC para a pro-
dução fazer a pré-entre-
vista. Por contratempos,
não foi possível a realiza-
ção das duas.





"Mas não vou mudar! Eu não poderia
mentir, não poderia fingir ser uma outra

personagem. Eu sou muito eu!"
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Além das pré-entre-
vistas, Taís e Caroline
pesquisaram na internet
para produzir o material
de produção. Um dos ma-
teriais encontrados foi o
programa UFC Entrevista
produzido, em janeiro de
2013, pela turma de Labo-
ratório de Telejornalismo
da UFC.

o nome do blog da
feminista Laia Aronovich,
"Escreva, Laia, escreva",
foi inspirado no título do
filme Corra, Lo/a, Corra
do diretor Tom Tykwer de
1998.

cara faz um ano. (pausa) Desculpa. (corrige-
-se) Um mês, um ano não. Um ano não! (ri-
sos de todos). Eu nunca tinha ficado muito
tempo com ninguém. O máximo, eu acho
que eu tinha ficado dois meses, um mês, al-
guma coisa assim.

Diego - (interrompendo) Por algum moti-
vo específico?

Lola - Eu acho que eu não tinha nenhu-
ma vontade de ficar com um cara (por) mais
tempo ...

Paulo Renato - E o que o Sílvio tem de
especial para ter se tornado o "maridão"?

Lola - Não foi uma coisa pensada, para
ele também foi estranho, porque ele também
não tinha ficado com ninguém por muito
tempo, nunca tinha tido um relacionamento
sério, realmente foi o primeiro relacionamen-
to sério de nós dois. Mas eu me senti muito
mal, porque, quando eu o conheci, eu estava
saindo com esse cara e, mesmo assim, eu saí
com o Sílvio. Eu me senti mal de estar sain-
do com os dois ao mesmo tempo, quer dizer,
isso só aconteceu uma noite! (risos) Tanto

que eu fiquei doente, eu fiquei fisicamente
doente, faltei ao trabalho (por) dois dias, por-
que você se sente mal de ter traído. Eu não
sei nem quem é que eu estava traindo! Mas,
no fim de semana seguinte, eu decidi confes-
sar pro Sílvio e já pensando que ele ia falar
assim: "PÔ, que coisa, né? A gente mal se co-
nheceu e você já está mentindo para mim ...
Então adeus." Eu realmente esperava que ele
falasse algo assim, que ele terminasse. Eu
expliquei que, na verdade, eu estava saindo
com esse cara fazia um mês, mas eu não sei
se eu ia ficar com ele e também não sei se eu
vou ficar com você (Sílvio), mas eu me sinto
mal de ter saído com os dois ao mesmo tem-
po. E, ao invés dele ter falado aquele negó-
cio: "Então, acabou." Ele fa o assim: "Bom,
espero que você me esco a. eu escolhi,
né!? (risos) Tem como ã escolher? (garga-
lhadas)

Caroline - Lola, a
Sílvio, eu percebi
to unidos, muito comparu
muito na ques ão
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portância do Sílvio na sua vida?
Lola - Ah, ele é superimportante! Eu nem

consigo me imaginar sem ele. Eu sei que a
gente não deveria ser tão dependente de nin-
guém. Mas foi uma coisa meio sem querer,
não foi nada pensado, nem queríamos casar
mesmo legalmente, só casamos mesmo faz
seis anos, eu acho. A gente não comemora
a data do nosso aniversário de casamento,
porque não foi o dia que nos conhecemos,
que foi 13 de agosto de 90, um número re-
dondo, é fácil de lembrar. (pensando) Mas,
não, 13 não! Onze de agosto! (corrige-se)
Ele não pode ver isso! (Nesse momento,
todos riem) Sempre erro a data. Mas foi 11
de agosto. A gente não comemora o dia que
casamos. A gente casou porque eu estava
saindo para o Doutorado Sanduíche, eu fiz
um ano de doutorado sanduíche em Detroit
(cidade localizada nos Estados Unidos), e o
Sílvio, obviamente, estava querendo muito
ir para lá. E também não tínhamos como fi-
car um ano (longe). Um ano é muito tempo
longe! A gente decidiu ... Foi uma coisa meio

"vccê tenta criar uma
casca grossa, não

se comover muito a
cada história, porque
são realmente muitos
relatos que chegam,
mas às vezes não dá,

é terrível l"
estranha, porque eu falei: "Bom, como que
eu faço para levar a pessoa que mora comi-
go?" Até recebi um e-mail do CNPO (Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico) ou da CAPPES(Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior) revoltante, dizendo: "Ah, você já re-
cebe bolsa faz tanto tempo e agora você veio
falar." Eu falei: "Ué, não sabia que eu tinha
que falar da minha vida pessoal antes." Era a
maior burocracia, não é tão fácil provar que
mora com alguém. Precisa de testemunha, ia
demorar mais do que casar. Então decidimos
casar porque tínhamos pouquíssimo tempo,
a gente já ia viajar um mês depois.

Isabele - l.ola, vocês não pretendem ter
filhos. Você acha que isso tem a ver com o
pensamento feminista?

Lola - (pensativa) Não sei. Na verdade, eu
acho que faltou alguma coisa na nossa edu-
cação, porque, não só eu, tanto meu irmão,
minha irmã - agora eu tenho uma sobrinha,
minha mãe finalmente (teve uma neta) ...
(pensando) Tadinha, ela fazia umas campa-
nhas lá em Joinville (município em Santa
Catarina onde ela morou um tempo) que ela
queria muito ter um neto e não vinha. Ima-
gina, chegou uma hora (em~ que todos os
filhos dela, os três filhos, tinham mais de 40
anos, todos já tinham tido ou estavam em
um relacionamento estável e nada de filhos.
Tadinha da minha mãe, acho que ela já tinha
até desistido. Mas, felizmente, meu irmão e
minha cunhada deram um neto para ela. Ela
está muito feliz. Eu e o Sílvio, a gente nunca
(quis), foi um das coisas que a gente teve sor-
te também, nunca fez parte do nosso projeto
ter filho. Então, foi melhor.

Felipe - Lola, como o Sílvio se comportou
quando descobriu você como uma mulher
feminista?

Lola - Eu sempre fui feminista (risos).
Nunca teve grandes conflitos. O Sílvio é uma
pessoa ... Parece uma pessoa calma, mas ele
não é muito calmo (nesse momento, olha
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Quando estavam pro-
duzindo a pauta, Caroline
e Taís não conseguiram
pensar na última pergun-
ta. Por isso, ela foi decidi-
da por todos os alunos do
Laboratório de Jornalismo
Impresso.

Na reunião de pauta,
todos estavam muito an-
siosos. Diego até brincou
dizendo que o Professor
Ronaldo parecia o mestre
dos magos (Personagem
da animação A Caverna do
Dragão - 1983 - 1985), pois
ele indicava a direção, mas
não mostrava o caminho.



Como Lola preferiu rea-
lizar a entrevista na UFC, o
professor Ronaldo Salgado
reservou a sala de redação,
do CH2, pois tinha uma
melhor acústica para a gra-
vação.

Um dia antes da entre-
vista, Caroline enviou um
e-mail para Lola para lem-
brá-Ia do compromisso às
15h. Ela disse que achava
que seria às 18h e que po-
deria ter uma reunião na
UFC no dia 9. Mas não ti-
nha certeza e responderia
assim que soubesse.

para Caroline, que faz parte da produção e
fez pré-entrevista com o Sílvio). Ele estoura
às vezes. Mas ele é uma ótima pessoa, real-
mente. Uma das coisas que me atraiu nele,
fora o senso de humor, é de como ele é
uma pessoa extremamente ética. Sempre foi
uma das pessoas com menos preconceitos
que eu conheci na vida. Não via preconceito
nenhum nele, (e) não vejo até hoje! Contra
nada, nada (ênfase). É uma coisa admirável.
A família dele é muito conservadora, mas ele
nunca manifestou absolutamente nenhum
preconceito. Então fica mais fácil lidar. Ele é
uma pessoa que evita conflitos. Por exemplo,
ele é ateu, sem dúvida alguma ele é ateu,
mas você acha que ele vai falar para alguém:
"Eu sou ateu"? Sabendo que vai chocar, ele
não fala nada, prefere não falar. Ele também
não vai falar que é feminista ...

Bruna - (interrompendo) Então ele não
assume esse rótulo de feminista? Você acha
que é porque ele não quer mesmo?

lola - Eu acho que ele não gosta de assu-
mir muitos rótulos.

Carolina - (completando) Faz parte da
personalidade dele.

lola - É, de evitar conflito. Ele vai ser sem-
pre aquele tipo de pessoa que vai falar "deixa
para lá". Então é difícil você acabar com uma
pessoa como eu, que não sou "deixa para lá"
(risos). Mas fazer o quê? Acontece! Ele lida
"numa boa".

Paulo Renato - Você começou a dar aula

antes mesmo de se formar, você sabia inglês
e passou a dar aula. Como foi a construção
da persona Lola professora?

lola - Quando eu fui para Joinville, eu fi-
quei bastante tempo sem fazer quase nada.
Estava tentando lidar com a perda do meu
pai, que foi difícil. E acho que eu nunca tive
depressão mesmo, mas foi difícil. E depois
de um tempo eu decidi: "Bom, eu quero
voltar a dar aula como bico, não como ati-
vidade principal." Eu já estava com 30 anos
e a única coisa que eu sabia (fazer) era falar
inglês, mais nada. Toda vez que eu perdia
um emprego - também nunca tinha ficado
num emprego muito tempo -, cada vez que
eu mudava de emprego, eu pensava em dar
aula de inglês. Eu ia para uma escola, fazia
o treinamento, não gostava do treinamento,
abandonava no meio e voltava a um outro
emprego. Mas aconteceu de ter uma escola
que eu gostei lá em Joinville, era uma escola
que não era uma franquia, gostei da metodo-
logia e comecei a dar aula lá. Gostei muito!
Gostava dos alunos, gostava do método, foi
legal. Era complicado porque a única coisa
que eu achava que eu tinha era o inglês, não
tinha mais nada. Não sabia nada sobre dar
aula. E também vi que não dá para ser pro-
fessor em meio período, (é) meio complicado,
não é um bico. É (dedicação) integral. Então
eu decidi ir atrás de fazer curso, participar de
vários congressos de professores de inglês,
fiz uma pós, uma especialização em inglês.
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Só que eu não tinha graduação, porque eu
nunca tinha terminado o curso de Propagan-
da em São Paulo. Decidi voltar a estudar e fiz
Pedagogia. Na verdade, eu só fiz pedagogia
porque eu queria fazer o mestrado e ia ser a
primeira vez que eu ia estudar por prazer, es-
tudar só o que eu queria mesmo, que era Lite-
ratura, Cinema, Inglês. Assim que eu terminei
a graduação, eu fui fazer o Mestrado na UFSC
(Universidade Federal de Santa Catarina). Eu
fiz o Mestrado e (depois) o Doutorado.

Caroline - Falando de Cinema, antes de
você começar a escrever sobre feminismo,
você fazia críticas de cinema. Nessas críticas,
havia uma relação feminismo/cinema?

Lola - Totalmente! (explicando) Minhas
críticas de cinema que eu prefiro ainda cha-
mar de crônicas de cinema, porque eu mistu-
ro muitas coisas que algumas críticas sérias
não fariam. Diálogos com o maridão, reação
do público na sala de cinema. Mas é tudo
feminista, sem dúvida. Tanto que os meus
maiores desafetos - eu fui crítica de cinema
para o jornal A Notícia de Santa Catarina du-
rante 14 anos ... As maiores críticas que eu re-
cebia eram justamente por eu ser feminista.
E de esquerda, que está muito ligado! Você
sente que a pessoa que tem uma ideologia
bem diferente da sua, automaticamente te
odeia (risos) porque você representa tudo o
que ela combate, digamos. Mas sempre foi
ranquilo!

Mikaela - Lola, você começou a escre-

,
IIE muito mais

fácil você dominar
gente que não se
gosta, gente que

não aceita seu cor-
po, que tem baixa

autoestima, do que
outras pessoas"

ver na Internet críticas de cinema, não foi?
Eu queria saber como em vez de críticas de
cinema você começou a escrever sobre o fe-
minismo ...

Lola - Na verdade, eu escrevia primeiro
no jornal. Foi uma coisa totalmente sem que-
rer. Em 1998, eu mandei uma crítica que eu
tinha escrito sobre Amistad (1997), aquele
filme do Spielberg - (ênfase) que eu odiei.
Então mandei a crítica de cinema para o jor-
nal A Notícia, que é o segundo maior jornal
de Santa Catarina. E, naquela época, era bem
jornal de Joinville. Eles publicaram a crítica
- (pensativa) pessoal esquisito, não respon-
de e-mail, mas publica a crítica - junto com
uma crítica do Estadão falando bem do fil-

LOLA ARONOVICH I 23

Caroline ficou ansiosa
pela resposta e pergun-
tou para a turma se a en-
trevista poderia mudar de
horário. Felizmente, Lola
avisou que a reunião não
iria acontecer.

No dia da entrevista,
Caroline e Taís ficaram
esperando Lola na calça-
da da Universidade, mas
voltaram várias vezes à
sala de redação para avi-
sar que nem Lola nem a
fotógrafa, Gabriela Custó-
dio, haviam chegado.



Sempre que a equipe
de produção entrava no
local da entrevista, todos
os demais alunos imedia-
tamente ficavam em silên-
cio, pois imaginavam que
a equipe já estava trazendo
Laia.

No dia da entrevista,
alguns alunos também es-
tavam bastante nervosos,
pois, à noite, teria o show
do cantor Paul McCartney
(ex-integrante da banda
de rock britânica The Bea-
tles). Era a primeira vez
que o músico se apresen-
tava em Fortaleza.
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me. Não queriam uma crítica só falando mal.
Continuei escrevendo, mandava para eles,
algumas eles publicavam, algumas não. Não
ligavam para mim de jeito nenhum! Mudava
de editor. (pausa)

Finalmente, como tinham várias críticas
que eu tinha mandado, e eles não tinham pu-
blicado, eu parei de mandar. Eu recebi um te-
lefonema do editor do anexo, o segundo ca-
derno cultural doA Notícia falando: "Por que
você parou de mandar as críticas?" Eu falei:
"Porque vocês pararam de publicar, ué!" Ele:
"Não, a gente quer publicar, vem aqui falar
com a gente." Eu fui falar com eles, fui bem
paparicada. O pessoal (ficava) falando as-
sim: "Todo mundo queria saber quem você
é, porque é raro alguém que não é jornalista
escrever bem." (risos) A gente conversou, e
eles começaram a me pagar alguma coisa,
não muita coisa. Passou por um monte de
editores, eu demorei muito para ter uma co-
luna. De repente, me chamavam para escre-
ver também em outros cadernos. Foi muito
legal! Eu escrevi um tempo para AN Cidade,
AN Verão, (lá) você tinha um público bem di-
ferente das críticas de cinema. Foi legal.

Mas eu comecei a contribuir com um blog
- um site, porque não era um blog - com
as mesmas críticas que eu publicava desde
1998. Eu comecei a contribuir com esse site
desde 2000, e fiquei republicando essas crí-
ticas no site durante sete anos praticamente.
Por comodismo mesmo, porque eu sempre
quis começar um blog, mas eu ficava adian-
do. Chegou um dia que não dava mais, por-
que eu também comecei a colaborar com
outro blog de um amigo meu. E esse outro
site falou assim: "Não pode colaborar com
os dois, você que decide com qual você vai
ficar." E, ao mesmo tempo, não estava gos-
tando do outro blog, porque era um blog de
cinema de ação, de quadrinhos ... Não tinha
nada a ver comigo. Não tinha nem o retorno
dos leitores - eu recebia, de vez em quando,
e-mails dos leitores do jornal, mas dos blo-
gs em si, quase nada. Eu falei: "Bom, eu não
vou ficar com nenhum, vou começar o meu
próprio blog." Mas eu não sabia como fazer
isso e também não tinha tempo, porque eu
estava em Detroit fazendo o doutorado san-
duíche. Eu pedi para o Sílvio aprender as coi-
sas básicas de começar um blog, ele apren-
deu e me passou. E, rapidamente, os leitores
começaram a me ensinar também. (pausa)

A transição para o feminismo não teve
transição nenhuma, porque eu acho que as
minhas críticas já eram bastante feministas. E
eu também comecei o blog para poder falar
sobre o que eu quisesse, para ter um blog
pessoal, para não ter nenhuma amarra edi-
torial de: "Isso aqui não pode". Na época, eu

estava lendo O Mito da Beleza (livro da escri-
tora Naomi Wolf) também, então comecei a
falar algumas coisas do livro, comecei a falar
várias coisas relacionadas ao feminismo. E,
cada vez mais, isso atraía pessoas, vinha mais
gente querendo falar sobre esses assuntos.
No começo, eu era totalmente sem noção, fa-
zia trêsposts por dia! Três posts ! (abismada).
(pausa) Foi muito legal, porque em um mês
de blog já tinha mais comentários do que em
sete anos naquele site. Para quem escreve, o
feedback dos leitores é fundamental. A gente
quer saber o que os leitores estão pensando.

Diego - Lola, você disse que o Sílvio aju-
dou a construir o blog. Ele afirmou, na pré-
-entrevista, que você só virou feminista, de
fato, na concepção dele, depois do blog. Ele
já falou isso para você?

Lola - Não, mas, certamente, foi uma for-
ma de estruturar o meu feminismo. Eu, real-
mente, acho que eu sou feminista desde os
oito anos de idade. É diferente, eu realmente
nunca tinha escrito sobre feminismo, então
quando você vai colocar todas aquelas ideias
no papel, você começa a estruturar melhor
as suas idéias. a ir atrás. Concordo. Eu mes-
ma falo isso também que não que eu virei
feminista depois do blog, mas certamente o
meu feminismo ficou muito diferente depois
dele, ficou uma coisa um pouco mais articu-
lada, responsável, minimamente profissio-
nal, eu acho.

Bruna - Você recebe muitos pedidos de
ajuda, pessoas que mandam histórias para
você. Teve alguma dessas histórias que a
marcou muito?

Lola - (pensativa) É, não sei. .. É que são
tantas. Eu estou tentando publicar três por
semana ...

Bruna - (interrompendo) Como você faz
essa escolha do que vai ser publicado ou
não? Tudo o que vier?

Lola - Não, não é tudo. Porque tem coisas
que são meio bobas, eu agradeço. Eu tento
publicar coisas contraditórias ... Por exemplo,

"Você sente que
a pessoa que tem

uma ideologia bem
diferente da sua, au-
tomaticamente te
odeia porque você
representa tudo o
que ela combate"



obviamente eu sou feminista, então eu sou
a favor da legalização do aborto. Mas uma
mulher mandou um post imenso sobre por
que ela era contra o aborto. Té, não concor-
do com uma palavra que ela disse, mas eu fa-
lei: "Olha, eu posso publicar, a única coisa é
que está enorme isso daqui, tem cinco folhas
aqui no word. Não dá! Se você conseguir re-
duzir isso aqui para uma página e meia, eu
publico. Sem problemas. Claro que vai ser
superpolêmico, ninguém vai concordar com
você em um b/og feminista, mas eu publico."
Ela falou: "Ah, não dá para reduzir para uma
página e meia." (ênfase) "Então não dá! Sinto
muito, mas não vou publicar um manifesto
contra o aborto." Mas são realmente muitas
histórias. Eu tento variar um pouco para não
publicar sempre a mesma coisa. Eu acho que
o que eu mais recebo são histórias de horror
mesmo. Relatos de estupro, de abuso sexu-
al... Eu tento não publicar tudo de uma vez,
porque eu não quero que o meu b/og seja
monotemático e a gente só fale de estupro,
por exemplo. Eu gostaria também que o meu
b/og fosse uma coisa mais leve, então eu ten-
to publicar algumas coisas relacionadas com
o humor sempre que pode ... Tento variar um
pouco!

Felipe - Laia, o seu b/og é considerado
o maior b/og feminista do Brasil. A grande
maioria dos leitores são adolescentes. Como
você se sente sendo influência tão grande
para esses jovens?

Lola - É, não sei se são adolescentes ...
Setenta por cento, pela última pesquisa que
eu fiz tinham menos de 30 anos. E tem mui-
ta gente que tem 12 anos (impressionada),
menos de 12, eu fico muito impressionada

com isso. Eu tento (pensativa) ter um pouqui-
nho de cuidado, às vezes eu me lembro (de)
que eu estou escrevendo para adolescentes.
Mas, o que eu posso fazer? Eu sei que eu
tenho uma influência e eu só falo o que eu
acredito. Eu tento tomar muito cuidado com
um monte de coisa, mas, não sei (pensativa).
Às vezes eu não tenho a dimensão da influ-
ência que eu causo. Muitas vezes eu recebo
e-mai!... Teve agora uma leitora, muito fofi-
nha, que mandou um e-mail falando que ela
decidiu parar de beber por minha causa (ri-
sos). Quer dizer, eu nunca fiz propaganda de
parar de beber. (pensativa) Eu só não bebo e
eu defendo que ninguém deve ficar bêbado
também, mas nunca fiz propaganda disso.
Mas ela decidiu parar de beber por minha
causa. Fico feliz, mas não estou ...

Bruna - (interrompendo) Você se sente
conselheira das pessoas?

Lola - Eu me sinto muito mal porque eu
recebo muitos e-mails, e tem muitos e-mails
que eu não consigo responder. Eu não dou
conta. É triste isso, porque as pessoas se
sentem próximas de você e elas sentem que
se você não responder o e-mail é porque
você teve alguma coisa pessoal contra o e-
-mail. Sabe, é muito triste isso. Gostaria de
responder todos os e-rnails, mas não dá! (ên-
fase) Não dá!

Diego - Laia, por ter tido contato com a
escrita até hoje, você algum dia pensou em
ser Jornalista?

Lola - Ah, pensei. Eu gostaria de ser Jor-
nalista! Quer dizer, eu me considerei. Duran-
te muito tempo, eu escrevi em jornal durante
14 anos. Chegou uma hora (em) que eu ti-
nha duas colunas no Jornal. Eu gostaria (de
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A foto da turma com a
entrevistada era algo que
estava preocupando toda
a equipe, pois como Ca-
rolina precisaria sair mais
cedo para ir ao show, a
imagem tinha de ser rea-
lizada antes da entrevista.

A fotógrafa chegou
pouco antes do início da
entrevista, para alívio da
produção. Lola chegou
pontualmente às 15h e foi
logo levada à sala em que
estava a equipe.



Caroline e Taís que-
riam começar imediata-
mente a entrevista, mas o
professor Ronaldo Salga-
do pediu que fosse dado
um tempo para Laia beber
água e descansar mais
para o início das pergun-
tas.

Taís apresentou cada
participante da revista
à professora, explican-
do também como seria
organizada a entrevista.
Logo em seguida, pediu
a todos que saíssem da
sala para tirar a foto da
turma.

sucesso ... Era um blog pessoal. Como eu fa-
lei na pré-entrevista, eu fiquei muito tempo
com o blog mais ou menos nas 30 mil, 40
mil visitas por mês. E achando bom! Ficou
quase dois anos sem passar desse patamar.
Eu pensava: "Bom, não é tão rui n para um
blog feminista, isso deve ser o limite. Acho
que acima disso não vai porque é um nicho
de mercado, é pouca gente." Mas (pensativa)
foi crescendo, foi crescendo mesmo. Com o
Twitter já cresceu muito ... Foi crescendo, e
hoje tem 300 mil visitas por mês.

Isabel e - O que você acha que fez a dife-
rença, fez crescer. Você acha que tem a ver
com alguma polêmica? Com a questão de
notoriedade por alguma polêmica?

Lola - (pensativa) Bom, fez uma diferen-
ça eu entrar no Twitter. Isso fez muito, não
sei por quê. Talvez se eu tivesse coragem
de entrar no Facebook ... Coragem eu digo
porque eu não tenho tempo mesmo. Mas
talvez aumentasse o número de visitas, não
sei. Certamente a polêmica que eu tive com
o (jornalista) Marcelo Tas jogou o meu blog
para um outro patamar. Quer dizer, eu estava
com 95 mil visitas em maio e, naquele mês
com (a briga com) o Marcelo Tas, tive 320 mil
visitas. Mas depois voltou e ficou um tempão

"Para quem escreve, o feedback dos
leitores é fundamental. A gente quer saber

o que os leitores estão pensando"
fazer Jornalismo), mas, na hora de escolher
uma graduação, eu não tive muita escolha,
porque eu trabalhava das duas às dez todo
dia. À noite, porque é o horário que tem mais
aluno de inglês. E, na época, pelo menos em
Joinville - eu acho que ainda hoje - só tinha
curso de Jornalismo à noite. Letras também
só tinha à noite. Então, eu escolhi Pedagogia
porque não tive muito escolha mesmo. Mas
eu gostaria!

Bárbara - Mas assim que você terminou o
ensino médio, optou pelo curso de Publicida-
de. O fato do seu pai ter a mesma formação
influenciou de alguma forma?

Lola - Acho que sim, porque eu admirava
demais o meu pai. Se bem que eram áreas
totalmente diferentes, porque ele estava em
Marketing, pesquisa, e eu fui para criação, fui
ser redatora publicitária. É Publicidade, mas
é totalmente diferente. Não foi também uma
escolha muito acertada.

Isabele - Eu sei que você é feminista des-
de os oito anos, que a sua trajetória toda
mostrava que você já seria uma pessoa di-
ferente, uma pessoa importante. Mas você
imaginou algum dia na vida tudo isso?

Lola - Não! Nunca, de jeito nenhum! Nun-
ca imaginei que o blog faria (ênfase) tanto
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"Uma das bandei-
ras da nossa luta

é a liberdade pelo
nosso corpo, a liber-
dade que o corpo,
e nosso e a gente
pode fazer o que
quiser com ele"

em umas 150 (mil). Certamente foi um pulo
de quase cem mil para 150 mil. Só que o que
fez pular de 150 para 300 mil nos últimos seis
meses, oito meses eu não sei. Acho que é
um pouco de boca a boca ... (pensativa) Eu
realmente não sei.

Paulo Renato - l.ola, como foi essa polê-
mica com o Marcelo Tas?

Lola - Eles tinham feito um programa no
COC (Programa Custe o que Custar veicula-
do pela emissora BAND). que nem era um
programa na televisão, era aquele depois do
COC na Internet ...

Paulo Renato - (completando) 3.0.
Lola - É, isso mesmo. É que eu não as-

sisto! Eles fizeram um programa horroroso,
que falava contra a amamentação em públi-
co ... Era o Rafinha (Rafinha Bastos, jornalis-
ta e humorista) na verdade. O Rafinha ainda
trabalhava lá, então ele estava respondendo
cartas de leitores e alguém perguntou: "O
que você acha dos mamaços?" E os mama-
ços estavam um pouquinho na "onda" na-
quela época, porque (pensativa) uma mulher
que estava amamentando foi convidada a
sair ou foi convidada a ir ao banheiro em um
Instituto em São Paulo. E as mães logo orga-
nizaram um mamaço, que era um protesto ...
É tipo beijaço, uma coisa muito legal! Você
leva os bebês e amamenta em público. É
muito legal. (pensativa) Então, o Rafinha, que
é um reaça, falou que ele acha tudo isso ridí-
culo. Ele acha qualquer manifestação públi-
ca ridícula (ênfase). Óbvio. Acha que é coisa
de vagabundo ... E começou a falar contra a
amamentação em público. Eu fiquei indigna-
da com aquele progra-ma e escrevi um post
no dia seguinte chamado COC, vai pra PQP
falando que era revoltante.

Uma das bandeiras da nossa luta é a li-
berdade pelo nosso corpo, a liberdade que o
corpo é nosso e a gente pode fazer o que qui-
ser com ele. Então, a gente quer ter a liberda-
de de amamentar em público, (quer) que os
seios não sejam vistos só como uma coisa

sexual. Os seios têm outras funções também
e uma delas é amamentar. No mesmo dia
eu recebi um e-mail do Marcelo Tas dizen-
do que ele não tinha falado de jeito nenhum
que ele era contra a amamentação. Aí eu fa-
lei: "Realmente você não falou que era contra
a amamentação, mas falou que era contra a
amamentação em público, quer dizer, com
todas essas brincadeiras ... E eu acho que
você ser contra a amamentação em públi-
co, direta ou indiretamente, você é contra a
amamentação porque você está dizendo que
a mulher não pode sair de casa, não pode-
ria trabalhar, ela teria que ficar em um lugar
reservado para amamentar." Ele mandou um
outro e-mail. .. Ele queria que eu retirasse (o
post). O texto (ênfase) está igualzinho como
foi publicado, até hoje. Não tem nada (dife-
rente)! Sabe, não tem nada! Aliás, eu só cito
o Marcelo Tas duas vezes, mas eu falo contra
o COC em geral. Eu falei: "Olha, não vou mu-
dar nada, não vou retirar nada porque como
você fala que não faz parte do COC? Eu acho
que você é o principal nome do COCo E você
está querendo falar que não tem nada a ver
com o programa? Não estou entendendo!"
Ele mandou um outro e-mail falando: "Você
vai aprender através de um processo a ser
mais responsável com as suas palavras." O
que a maior parte das pessoas faz em uma
situação dessas quando é ameaçada de pro-
cesso? A pessoa tira o post rapidamente,
nunca mais vai falar do COC na vida. Já vi
gente deletar o blog depois de uma ameaça
dessas. Eu não fiz isso! Eu mandei uma men-
sagem no Twitter para os meus seguidores
falando: "Gente, olha só que interessante! O
Marcelo Tas está ameaçando me processar."
O pessoal: "Como? Como que é isso?" No
dia seguinte, eu publiquei o post Liberdade
Relativa - Marcelo Tas quer me processar
dizendo que se ele tinha direito de falar um
monte de coisas no COC, eu tinha total direi-
to de criticar as besteiras que ele fala, que se
ele quiser processar, pode vir. (pensativa) Ele
nunca mais tocou no assunto, pegou muito
mal para ele, foi muito ruim.

Felipe - Lola, você foi proprietária de uma
Agência de Casamentos; Alguma vez o seu
posicionamento feminista interferiu nesse
trabalho?

Lola - Pois é, tive uma Agência de Casa-
mento durante três anos, dois anos ... Foi le-
gal, eu tinha pesquisado um pouquinho em
São Paulo antes de me mudar para Joinville
sobre como que seria isso. E era uma chance
de trabalhar em casa também! Lembrem-se
que isso era um pouquinho antes da Inter-
net, então as chances de trabalhar em casa
eram pequenas naquela época. Foi legal, foi
bacana enquanto durou, mas não dava muito
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Após alguns minutos
do início das perguntas,
a equipe de produção
ficou bastante preocupa-
da, pois achou que a en-
trevista duraria menos do
que as duas horas inicial-
mente previstas.

Toda a equipe conse-
guiu seguir a pauta e a en-
trevista foi organizada exa-
tamente da forma como
havia sido estabelecida
pela turma, durante a reu-
nião na sala de aula.



Carolina precisou sair
na metade da entrevista,
pois iria fazer a cobertura
do show de Paul McCar-
tney. Gabriela também
precisou sair mais cedo
para ir à apresentação do
cantor.

Pouco antes de fi-
nalizar as duas horas de
entrevista, Caroline olhou
para Taís para saber quan-
to tempo ainda tinham.
Faltavam somente dez
minutos. Caroline ficou
ansiosa para fazer a última
pergunta.

certo. Quer dizer, eu acho que eu juntei al-
guns casais, mas é aquele negócio, o pessoal
morre de vergonha. Ninguém vai falar que se
conheceu através de uma agência de casa-
mento. Nunca. Se você encontra uma pessoa
dessas no shopping, ela não fala com você.
É estranho, (pensativa) mas foi legal. O cha-
to era assim, é difícil mesmo para mulheres
acima de uma certa idade, acima de 40, 45
anos. A procura por mulheres dessa idade é
bem baixa. Você tem homens de 45 anos que
não querem uma mulher de 40 anos, querem
uma mulher de 20, 25...

Tinha esse problema, eu acho que a maior
parte das pessoas que procuram uma Agên-
cia de Casamento, uma grande parte, são
mulheres nessa faixa etária, acima dos 45
anos. E o quem você tem para apresentar
para elas é bem limitado. Infelizmente. São
mulheres que acreditam no amor, que que-
rem encontrar um novo companheiro, (pen-
sativa). são pessoas boa gente. Então você
quer apresentar alguém para elas! Mas é
complicado. O chato também é que mulhe-
res de certa faixa etária não querem também
qualquer um. É aquele negócio, já ouvi várias
vezes: "Se não tiver carro, nem me apresen-
ta." (ênfase) Eu acho horrível isso! Se não ti-
ver carro, não me apresenta. Para os homens
tinha a questão inversa, que era assim: "Ai,
eu quero uma loira, alta, magra ..." Eu só falta-
va responder: "Só um minuto que eu vou ver
se eu tenho na estante!" (risos) Porque era
tão específico assim, mas não eram todos,
só que você acaba caindo nesses clichês. Era
interessante, porque mulher mais jovem não
estava nem aí com a classe social, quer dizer,
todo mundo era mais ou menos de classe
média, mas a mulher mais jovem ... Nenhu-
ma mulher mais jovem falava: "Se não tiver
carro, não me apresenta." Mas mulher mais
velha fala sempre.

Isabele - Você tem alguma história inte-
ressante dessa época?

Lola - Então, eu acho que eu casei algu-
mas pessoas, acho que tem uns quatro ca-

"Nunca tive
nenhuma intenção
de ser Miss Brasil,
eu acho que são

poucas as mulheres
que podem ser Miss

Brasil"

sais que eu formei, fiquei feliz ... (pensativa)
Mas eu não me lembro muito bem, foi bom
enquanto durou. O que eu me lembro, uma
coisa interessante que eu me lembro, foi uma
lição que eu aprendi para eu não me pautar
pelos meus gostos pessoais. Teve um dia
que uma mulher foi lá (na Agência de Casa-
mento), era lá em casa. Ela foi lá com uma
amiga, conversou comigo, mas não escolheu
na Agência. E eu pensei, quando ela estava
saindo, eu pensei: "Ainda bem, porque essa
mulher é muito feia! Ela é muito feia, tadi-
nha! Eu não vou conseguir arranjar ninguém
para ela." Eu fiquei mal impressionada com
aquela mulher. Enfim, assim que ela estava
saindo, entrou um senhor mais ou menos da
mesma faixa etária dela, mais de 50 anos. A
primeira coisa que ele me falou, quando a
mulher saiu (foi): "Aquela galega lá está na
Agência?" (surpresa) Quer dizer, ele já ficou
interessadíssimo! (risos) É aquele negócio,
não se deixar só se guiar pelos seus gostos
pessoais. Saber que o universo é muito mais
amplo do que o seu umbigo e que só porque
você não acha aquela pessoa bonita ou inte-
ressante, não quer dizer que outras pessoas
não vão achar. Isso foi uma boa lição ...

Paulo Renato - (interrompendo) Lola,
você fala sobre gostos pessoais. Eu pensei
em perguntar isso quanto ao seu gosto pes-
soal em relação a si mesma. Você se consi-
dera bem em relação à sua aparência, ao seu
corpo?

Lola - (pensativa) Então, a Naomi Wolf me
ajudou muito (risos). É complicado, eu sem-
pre fui gorda, quer dizer, desde a minha pu-
berdade. Eu fui uma criança magra, mas as-
sim que começou a minha menstruação, eu
rapidamente (engordei) ... Claro que você vai
engordando aos poucos, mas eu lutei contra
a gordura durante muito tempo. Fiz um mon-
te de coisa, um monte de tratamento ... E só
consegui emagrecer mesmo, o único jeito,
tomando remédio para emagrecer. Aqueles
remédios que agem no cérebro para con-
trolar o apetite. E tomei um remédio desses
durante sete anos, para mim foi bom, quer
dizer, eu não tive nenhum efeito colateral,
eu consegui emagrecer, mais pro final eu
estava tomando bem pouquinho, eu tomava
uma vez por semana só. Estava conseguin-
do manter o peso. Mas, quando eu fui para
Joinville não tinha como um remédio desses
durar dois anos, porque Joinville é a terceira
cidade mais úmida do País, então você não
tem um remédio que vai durar mais do que
dois meses, de jeito nenhum! Desses de cáp-
sulas, porque as cápsulas mudam ... Então
acabou. Acho que foi ao mesmo tempo (que)
o Serra (José Serra, ex-ministro da Saúde
no Governo de Fernando Henrique Cardo-
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so - 1995 - 2002) lançou uma nova medida,
como Ministro de Saúde, que não permitia,
quer dizer, cada remédio para emagrecer, eu
acho, tinha de ter um componente em cáp-
sulas separadas. E eu sempre tive um proble-
ma psicológico para engolir cápsulas ... Então
acabou!

Claro que eu não engordei tudo de uma
vez, fui engordando mais e mais. (pensativa)
Eu gostaria de ser magra para sempre, mas
eu aprendi um monte de coisa. Eu realmente
preciso emagrecer, eu preciso deixar de ser
sedentária ... Mas eu acho que realmente tem
a ver com saúde mais do que com aparência.
Nunca tive nenhuma intenção de ser Miss
Brasil, eu acho que são poucas as mulheres
que podem ser Miss Brasil. Mesmo que eu
fosse magra, eu tenho um metro e sessen-
ta, eu não tenho altura para ser Miss Brasil
(risos). Sem falar que eu tenho 45 anos tam-
bém ... Enfim, eu acho que nenhuma mulher
precisa ser bonita, é legal ser bonita, é legal
estar dentro do padrão de beleza, mas eu me
sinto bem como eu estou. Hoje em dia, eu
me sinto bastante bem.

Paulo Renato - Lola, nas suas postagens,
eu percebo que você trabalha sempre esse
tema de que você não deve defender só
aquilo que é. Fala que você defende negro,
mesmo sem ser negra. Defende a lésbica,
mesmo sem ser lésbica. Como foi a constru-
ção dessa sua consciência?

Lola - Isso foi muito cedo mesmo. Eu me
lembro de quando eu tinha, sei lá, dez anos,
11 anos, que minha mãe falou assim: "Senta
aqui!" E ela colocou Construção do Chico Bu-
arque para tocar. E eu nunca tinha (ouvido)
uma música com aquele tipo de consciência
social como Construção. Então eu chorei.
Chorei, fiquei comovida com aquilo e claro
que eu já me identificava, senão eu não teria
chorado ... Eu sempre me identifiquei muito
com a esquerda, de modo geral, para mim
foi simples. Se eu for só falar de mim, eu não
vou falar de nada porque a minha vida é mui-
to boa. A minha vida é ótima! Eu, certamen-
te, sou privilegiada em tantos aspectos ... Se-
ria mais fácil não ter b/og ou seria mais fácil
ter um b/og sobre algum assunto mais bobo,
sobre animais, mas não sobre direitos de ani-
mais, mas (sim) sobre pet shop. Seria mais
fácil ter um b/og assim, mas não dá! Eu sou
como eu sou, e eu gosto! Eu gosto de falar
dessas coisas.

Caroline - Lola, a gente já está chegan-
do ao final da entrevista. Durante quase duas
horas, a gente descobriu os motivos que a
levaram a ser feminista e levantar a bandeira
do feminismo. Agora, a gente gostaria de sa-
ber o que a motiva a continuar levantando a
bandeira do feminismo ao longo da sua vida.

Lola - (pensativa) Eu não sei. Acho que
eu viciei no b/og (risos). Eu não consigo, por
mais que muitas vezes eu pense em parar,
penso: "Ah, eu preciso dar um tempo, pre-
ciso me dedicar mais inclusive à vida aca-
dêmica, eu preciso publicar artigos acadêmi-
cos." Não sobra tempo para nada mesmo. Eu
acho difícil, eu já me associei muito a tudo
isso, então fica complicado para eu sair dis-
so... Eu vou continuando, vou continuando
mais por comodismo (risos). Mas mudando,
aprendendo muitas coisas. Eu aprendo mui-
ta coisa, isso é ótimo. Eu recebo muito cari-
nho, o carinho também vicia! Eu sou muito
convidada para dar palestras em muitas uni-
versidades, e eu sou sempre muito bem re-
cebida nesses lugares. Ainda é um choque
para mim porque é só um b/og! (risos) Mas
eu acho que o b/og, por ser uma coisa diária,
não depende de mídia, você acaba criando
um entrosamento entre o escritor e o leitor
que é muito grande. Eu acho que não exis-
te (esse entrosamento) em outros meios, é
uma coisa estranha mesmo, mas as pessoas
acabam se sentindo mais próximas de você,
como se você fosse um amigo ... Não como
o jornalista que está escrevendo no jornal. É
um outro tipo de relacionamento, principal-
mente se você responde, interage com os
leitores. Isso é ótimo!

Eu quero publicar alguns livros, já publi-
quei um, quero publicar outros relacionados
com o feminismo. Quero continuar falando
com as pessoas diretamente sempre que
me convidarem ou quase sempre, apesar
do traba/hão que dá porque é muito traba-
lho ... Trabalho de formiguinha mesmo, você
começa a ter algum tipo de influência sobre
as pessoas com quem você convive ... A gen-
te começa a mudar o mundo sim, eu acho.
Eu vejo muito a diferença nos últimos cinco
anos, não estou falando por causa do meu
b/og, de jeito nenhum, mas eu vejo essa dife-
rença nos últimos cinco anos de como o fe-
minismo vem crescendo! Estudos dé gênero
agora é uma constante, qualquer universida-
de tem estudos de gênero. Cinco anos atrás
tinha, claro, mas não com essa intensidade
que tem hoje. Acho que é uma tendência
irreversível, a gente já está levando agora o
feminismo para dentro das escolas. A gente
gostaria que tivesse uma disciplina de estu-
dos de gênero, de diversidade dentro das es-
colas, seria ótimo! Mas enquanto a gente não
consegue isso, a gente está indo nas escolas,
está fazendo palestras e está, pouco a pouco,
reagindo! Acho que está bom!
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Após a entrevista, Ca-
roline contou para Lola
que se esqueceu de fazer
a pergunta do Bis, uma
história que Sílvio contou
na pré-entrevista. Ela deu
risada e disse que ele era
muito fofinho.

A história do Bis ocor-
reu em um dia que os dois
brigaram. Para reconquis-
tá-Ia, Sílvio colocou vários
chocolates Bis pela casa e
deixou um bilhete escrito:
"De onde veio isso, tem
mais". Lola descobriu, de-
pois, que o "onde" era o
supermercado.



Depois da entrevista,
Bruna falou que a decisão
de fazer a tatuagem do
símbolo do feminismo foi
influenciada pelo livro O
Mito da Beleza da escrito-
ra Naomi Wolf e também
pelo blog "Escreva, Lola,
Escreva".

No dia das mães, 12 de
maio de 2013, Lola fez uma
postagem no blog que fa-
lava sobre a entrevista re-
alizada três dias antes. Ela
escreveu sobre o projeto e
contou a história do Bis.
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